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Vatan› Balkan Yar›madas› olan, 
ancak tüm kuzey yar›kürede yay›-
l›fl gösteren atkestanesi (Aesculus 
hippocastanum L.), atkestanesigiller 
(Hippocastanaceae) a¤ac›n›n kuru-
tulmufl olgun tohumlar›d›r. K›fl›n 
yapraklar›n› döken a¤ac›n boyu, 25 
metreye kadar yükselir. Ülkemizde 
daha çok bulvar ve park a¤ac› olarak 
yetifltirilir. 

Alman Farmakopesi (DAB)'ne 
göre, tohumlardan haz›rlanan kuru 
ekstre, en az % 3 anhidr essin üze-
rinden hesaplanm›fl triterpenik gliko-
zit içermelidir. Avrupa ‹laç Ajans› 
(EMA)'n›n T›bbi Bitkisel Ürünler Ko-
mitesi (HMPC), hem iyi tan›mlanm›fl 
kullan›m hem de geleneksel kullan›m 
esaslar›n› içeren topluluk monograf› 
yay›nlam›flt›r. 

HMPC'ye göre, “‹yi Tan›mlan-
m›fl Kullan›m” için a¤›zdan al›nacak 
atkestanesi kuru ekstresi, % 40-80 
etanolle haz›rlanmal› ve essin üzerin-
den, içinde % 26-28 triterpenik gliko-

zitler olacak flekilde standardize edil-
melidir. fiifl bacaklar, varisli damarlar, 
a¤›rl›k hissi, hemoroit, a¤r›, yorgun-
luk, kafl›nt›, bald›rlarda kramp ve ge-
rilimle kendini gösteren kronik venöz 
yetmezli¤i tedavisinde endikedir. 50 
mg essin üzerinden hesaplanm›fl tri-
terpenik glikozite göre haz›rlanm›fl 
standart ekstre, yetiflkinler ve yafll›lar 
taraf›ndan günde 2 defa al›nabilir. 
Günlük doz, 100 mg essine tekabül 
eder. 18 yafl alt› ergenler ve çocuklar 
için a¤›zdan kullan›m› önerilmez. Ya-
rarl› sonuç almak için en az 4 hafta 
süresince kullan›lmal›d›r. 

Yap›lan 17 klinik deneyin meta-
analizine göre, standart atkestanesi 
ekstresi ödem, a¤r›, kafl›nt› gibi kronik 
damar yetmezli¤i semptomlar›n› pla-
seboya nazaran önemli ölçüde azalt›r. 

Geleneksel kullan›mda, sadece 
haricen uygulama yap›l›r. Bunun için 
etanolle (% 25-50) haz›rlanan kuru 
ekstre, merhem/jel baz›nda yaklafl›k 
% 1 essin içerecek flekilde ayarlan›r. 
% 50 etanolle 1:5 oran›nda haz›rlanan 
tentür, % 20 oran›nda merhem/jel 
formülasyonuna kat›l›r. Basit damar 
dolafl›m s›k›nt›lar›na ba¤l› bacak a¤›r-
l›¤› ve rahats›zl›¤› semptomlar›n›n 
giderilmesi ile yerel ödem ve hematom 
gibi berelenme belirtilerinin tedavisi

için haricen tatbik edilir. Yetiflkinler 
ve yafll›lar taraf›ndan, tatbik bölge-
sine günde 1-3 defa ince tabaka ha-
linde sürülür. 18 yafl alt› ergen ve 
çocuklar taraf›ndan kullan›m› öneril-
mez. Kesik cilt, göz etraf› ve mukoza 
dokusuna sürülmemelidir. 

Hamile ve lohusalar›n kullan›m› 
tavsiye edilmez. 

Atkestanesi tohumu, % 36 oran›n-
da essin ad› verilen kompleks triter-
penik saponin kar›fl›m› içerir. Triter-
penik oligoglikozitler essin Ia, Ib, IIa, 
IIb, IIIa; açillenmifl polihidroksioleanen 
tipi triterpenik oligoglikozitler IIIb, 
IV, V, VI; izoessinler Ia, Ib, V fleklinde 
isimlendirilir. Terkipte ayr›ca sapogenol-
ler (hippoeskulin ve barringtogenol-
C), flavonoitler (flavonol glikozitleri), 
kondanse tanenler, kinonlar, steroller 
(stigmosterol, alfa-spinasterol, beta-
spinasterol, beta-sitosterol), ya¤ asitleri 
(linolenik, palmitik, stearik) bulunur. 
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Bu yaz›da belirtilen ifadeler, sadece 
bilgilendirme amaçl›d›r; tavsiye niteli¤i 
tafl›maz. Hastal›kta, tedavinin mutlaka doktor 
kontrolünde yap›lmas› gerekti¤i 
unutulmamal›d›r.
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